ffi

ffi&,

5/,ľ

'mffiwre*rc&.

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testĺilet e számár a
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester, Sántha Péteméalpolgármester, Kaiseľ József
képviselő
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és Pénzügyĺ Bizottság

Emberi Eľőfoľľás Bizottság
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Határ o zatí j av as|at a bizottság számár a:

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍságlBmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásź,Í,

Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!

I.

Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Támogatási kérelemmel foľdult Budapest Józsefuárosi onkormárryzathoz a Pro
Minoritate Alapítvány a )C(VI. Bálvanyosi Nyáľi Szabadegyetem és Diaktábor (}}Is.július
21 -26.) szqv ezése érđękében.

A)
Az

l990-ben Bálványoson elindított paľbeszédsorczat meghatéttozónak számít az erdé|yi és
kaľpát-medęncei nemzetpolitikai folyamatok töľténetében. A délelőtti előadásokon ľęndszeľint aktuális, az uniós csatlakozás által fémjelzett, mindkét országot éľintő témźkatvitatnak
meg a meghívott eloađók. Délután az egyetemi hallgatók és társadalomfudományi szakemberek igényei szerint cisszeállított pľogľamokon neves szakemberek, egyetemi tanárok, ťĺata|
kutatók kapnak meghívást. A rendezvéný spoľt és kulturális pľogĺamok színesítik. A Iegnépszerűbb előadások nézőszźlma eléľia 15000-17000 főt. 5000 fő a helyszínen kerül ęlszálláso1ásľa.
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B)

Támogatási kérelemmel foľđultBudapest Józsefuaľosi onkormányzathoz a Dévai
Szent Ferenc Alapítvźnya2015.július 13-19. k<jzĺjtt Déván, Böjte Csaba ferences szetzętęs
által létrehozott gyermekotthonban megrendezésre keriilő zenei táborbanhasznćĺIandó hangszet v ásárIźls érdekében.

Az A|apitvarry

2002-ben jött létľe, elsősorban az eľdélyiferencesek által fenntaľtott gyermekvédelmi iĺtézmények,iskolfü, óvodák, napközi otthonok ttnrlogatźsára. CéIja: A gyermekek

érdekeinek képviselete, szellemi és szociális fejlődésiik elősegítése, szociális védelme. A
gycľmckck hagyományfuző tcvikcnysógónck, ncvclósćnck clőscgítćsc, tĺímogatősa, cnnck
soľán a nemzetközi kapcsolatok kiépítéseés ápolása. A nęmzęti kulturális értékekmegismertetése nemzetkozi szinten; magyaroĺszági és nemzetkozi táboľok szervezése, a táborokon való
részvétel ťlnanszírozása. Az a|apítvźnysegítségetkívan nyujtani a hátľányos helyzetti gyer
mekek e|Iátásábaĺl, a beiskolźĺztatásábarl, a pá|yavá|asztásban, szakmai képzésben, számukľa
munkahelyek létreho z ástlb an, kialakításában.

C) Budapest Józsefuárosi onkormányzata 8 éve, ZOO7-bęn vette fel előszöľ a kapcsolatot a
karpátaljai Gát telepÍiléssel. Gát Ukľajnában, BeregszásńőI12 km-ľe észak'ra, Munkácstól 16
km-re délnyugatra fekszik, a Szernye-mocsár nyugati partjan és mintegy 3000 lakossal rendelkezik. A településen |2 évfolyamos magyar nyelvű középiskola mfüödik. onkormányzabJnk2007-től 2009-ig minden évben látogatást tett Gáton, melynek céIja a helyi középiskola
tiímogatása volt, 2008-ban ruhák, bútorok, taneszközök' 2009-ben pedig két vöröskeresztes
kamionnal, többek között a keľületi iskolfü segítségévelösszegyíĺjtottťĺzika,kémia tanszerek,
15-20 tarftáb|źk, csempék, könyvek stb. szállítására került sot aziĺtézményrészére.

Az

orosz-ukľán konfliktus miatt Karyátaljarl gazdaságí vészheLyzet alakult ki. A válság miatt
aKárpeúa|ján é|ő 200.000 magyar megélhetési gondoktal küzd. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Allamtitkársága felhívást tett kozzé akárpátaljai magyat települések megsegítése
érdekében,melyhez javasoljuk, hogy Budapest Józsefuaľosi Önkormáĺyzata is csatlakozzon.
A felhívás alapjtn Magyaľország önkoľmányzatai cisszehangoltan, szervezetten tudjak tźľnogatĺi atéľségmagyat lakta településeit.

Fentiek a|apjtn javasoljuk a Karpznaljan műkĺjdő ''KOLIBR[,' Megyei Jótékonysági Alapítvánnyal támogatási szerzőđésmegkĺĺtését
Gát település lakosságának szociális tánogatása
érđekében,
1 millió foľint összegben. Az A|apítvány atámogatási ĺlsszeget Gát Önkormźnyziltźxa| egyeńetett módonhasznáIja fel, mely atánogatásí szerződésben is rogzitésre kerĹil. Az
Alapítvány 2005-ben jött létľe, cé|ja a szociálisan rászorulók ĺjnzetlen és ĺinkéntesanyagi,
pénzügyi és egyéb módon (információval' tanácsadással, stb.), valamint szolgáltatások általi
megsegítése.

A

telepiiléssel régóta fennálló paľtneri viszonyra tekintettel, a jövőben megvizsgáljuk egy

szorosabb, testvérviíľosi/partneľvarosikapcsol at |étr ehozźtsának lehetőségét.
II. A beterjesztés indoka
A Magyaľorczághelyi ĺinkormányzatairőI

szőLő 2011. évi CLxxxx. törvény 42. s 4. pontja
alapjáĺ az a|apítvźnyok támogatása a Képvisęlő-testiilet nem tŃruhźzhatő hatásköre.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A/ Javasoljuk a Pro Minoritate Alapítvany támogatását 100 e Ft összegben a )o(VI. BáIványosi Nyári Szabadegyetem és Diaktábor szervezése érdekében.
B/ Javasoljuk a Dévai Szent Feľenc A|apítvány támogatását 150 e Ft összegben hangszer vásaľlás érdekében.

Atámogatások fedezete Sántha Péteméalpolgármesteri saját keľet 11107-01 működési cé|tar
talék előirźlnyzaton rendelkezésľe állnak. A támogatások egyszeľi jellegűek, ĺinkéntvállalt
feladat.

C/ Javasoljuk a ''KoLIBRI,' Megyei Jótékonysági Alapítvany tárnogatását 1.000 e Ft-tal Gát
település lako sságanak szociális tiĺmo gatása éľdekében.

A támogatás fedezetére javasoljuk az önkoľmźnyzat általanos tartalék e|őiráĺyzatát megjelĺilni. A támogatás egyszeľi jellegű, önként vállalt feladat.
IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A

Képviselő-testĹĺlet hatásköre a Magyarorczág heIyi önkoľmányzaturő| szőIő 2011. évi
CDO(XIX. ttirvény 10. $ (2) bekezdésében,valamint 4f. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

KérjtikazaIábbíhatározati javaslatelfogadását.

H.łrÁnozĺTIJAvAsLAT
A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy
1. Sántha Péteľnéalpolgármesteľi saját kerete e|óirźnyzatának teľhéretámogatja a Pro
Minoritate Alapítváný (székhely: 1055 Bp., Falk Miksa u. 6. V/10.) 100.000'- Ft, azaz
szźĺzezerFt összegben a XXVI. Bálványosi Nyaľi Szabadegyetem és Diĺáktáboľ szervęzése
érdekében.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2015.jinius 4.

foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkcjdési
cél és általanos tartalékon beltĺl Sántha Péternéalpolgármesteri saját keľet - önként vállalt
feladat - e|őirányzatárő| 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt fela.
dat - mfüĺidésicélútámogatások áIlaÍnháZtaľtáson kívülre elókźnyzatára Pro Minoľitate
Alapítvány XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetęm és Diáktábor támogatása címén.

2. ahatźnozat 1. pontjában

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2015.június 4.
Sántha Péteméalpolgáľmesteľi saját kerete előitnyzatrĺnak terhére tĺímogatja a Dévaí
Szent Ferenc Alapítváný (székhely: 1053 Bp., váÍnhaz krt. 8. V4.) 150'000,- Ft, azaz
szźzotr enezer F t ö sszegben hangszer vásárlás érdekében.
Felelős: polgármester
Hatźridő 201 5. június 4.

foglaltak miatt az onkormanyzat|<lađtis11107-01 cím műktjdési
cél és általános taľtalékon belül SánthaPétemé alpolgármesteri saját keret - cinként vállalt
feladat - eIoiráĺyzatźnő| 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási célútámogatások á||a:fi.tháztaÍtáson kívülre előirźnyzatá;ľa Dévai Szent
Ferenc Alapítvźnyhangszer vásárlás támogatása címén.

4. ahatátozat 3. pontjában

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.június 4.
a ''KOLIBRI'' Megyei Jótékonysági Alapítváný 1.000.000.- Ft, azaz egymillió
Ft összegben Gát telepiilés lakosságának szociális ttĺnogatása érdekében.

5. támogatja

Felelős: polgáľmester
Határiďő: 20I 5 . iúnius 4.

6. ahatározat

5. pontjában foglaltak miaĹt az ÖnkormányzatL<ĺadás 11107-0l-es cím működési cél és általános taľtalékon belĺJ| az általános taľtalék_ kötelező feladat _ elofuźnyzatá-

ró1 1.000 e foľintot átcsopoľtosít _ <jnként vállalt feladat . a |I105-ös cím mfüödési célú
támogatásoká||affiháztaľtásonkívülreetóírányzatára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 4.

7. fclkćri a polgáľmcstcľt, hogy af0I5. ćvi k<iltsógvctósľől szóló ľcndclct kövctkcző módosĹ
tásáná|ahatározatbanfoglaltakatvegyef igyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: a20I5. évi költségvetés következó módosítása
8. felkériapolgĺĺrmestertahatározatI.,3.,5. pon$aszeľintitámogatási szeruőđésaláírźtsźra.
Felelős: polgármester
Hataridő: f}ts.június 1 5.

A

diintés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáLtatási Ügyosaály, Pénziigyi
Ügyosztály
Budapest, 2015. méi1us 27
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Törvényességi ellenőrzés
Danada-Rimiín Edina
jegyző
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